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Moradores de Lagoa da Prata relatam
transtornos causados por lotes sujos
e descarte irregular de lixo nas ruas
Animais peçonhentos e mato alto, gerando desconforto e ameaçando a segurança de quem
reside nas proximidades, são algumas das consequências do estado de lotes
sem manutenção e lixos descartados irregularmente.
Rhaiane Carvalho

Muito se discute
a questão da limpeza
urbana, se por um lado
prefeituras devem
manter as cidades
limpas, por outro cabe à
população a manutenção de seus lotes; não
jogar lixo nas ruas e
disponibilizar entulhos
em temporadas de
mutirões de limpeza.
Lotes sujos são exemplos
de problemas causados
por alguns indivíduos e
que atingem toda uma
comunidade. Seja pelo
descuido do proprietário
do terreno, que deixa
acumular entulho e
mato, ou mesmo por
desconhecimento da
legislação municipal, que
atribui a ele responsabilidades que precisam ser
observadas para o bemestar coletivo. Em
consequência dessas
atitudes, alguns moradores das proximidades
sofrem com o surgimento de animais peçonhentos e com a insegurança
que lotes ‘cara’ de
abandonados acabam
gerando.
Recentemente,
nas redes sociais,
observou-se diversas
reclamações nesse
sentido, então, nossa
equipe de reportagem
fez uma enquete para
saber os principais
questionamentos da
população de Lagoa da
Prata. Conﬁra algumas
respostas:
Denúncias sem respostas

A l é m d a s
consequências relata-

limpeza vão continuar
atendendo todos os
bairros da cidade. Além
do trator com gradeação,
dois caminhões caçamba,
um caminhão 3/4 e uma
retroescavadeira estão
realizando o recolhimento da varrição”, explicou
o secretário de Meio
Ambiente, Anderson
Rodrigues Andrade.
O secretário também
explicou como podem
ser feitas as reclamações e sugestões
relacionadas à limpeza
urbana.

(Fotos: Simone Alvarenga / divulgação).

das pelos moradores,
como infestação de
animais e a ameaça à
segurança pública, a
ausência de respostas
das denúncias feitas
também é um motivo de
reclamação frequente.
“Já ﬁz mais de 40
denúncias no site da
prefeitura e nada , os
lotes ao lado da minha
casa e por todo o bairro
Rodolfo Pio estão uma
vergonha, além da falta
de segurança e iluminação”, comentou um dos
leitores.
O u t r o d e p o imento alerta para o uso
desses lotes como
esconderijo para
pessoas praticarem atos
que representam
perigo, especialmente,
para as mulheres.
“Estamos fazendo
denúncia desde dezembro e até hoje eles não
vieram. Aqui no Sol

Nascente está tão
perigoso, achamos várias
cobras até dentro de
casa, o mato tá tão
grande que tem até
homem se escondendo
nele e mexendo com as
mulheres ao chegar em
suas casas”, relatou.
O que diz a Prefeitura
A reportagem
do Jornal Cidade entrou
em contato com a
A s s e s s o r i a d e
Comunicação da
Prefeitura de Lagoa da
Prata para saber quais
as atividades que estão
sendo desenvolvidas
nesse sentido
“A Secretaria de Meio
Ambiente continua a
limpeza de lotes vagos
com o serviço de gradeação. Diversos bairros já
foram atendidos. Na
última semana, concentramos os trabalhos na
lagoa do bairro
Palmeiras e as ações de
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“A Prefeitura
continua recebendo
reclamações referente à
lotes sujos, assim como
a Secretaria de Meio
Ambiente, pelo telefone
(37) 3261-4563”.

Prefeitura de Lagoa da Prata
realiza ‘Campanha do Agasalho’
para o inverno 2022
A Prefeitura
de Lagoa da Prata, em
parceria com a
Secretaria Municipal
de Assistência Social,
está realizando a
‘Campanha do
Agasalho’ para o
inverno deste ano.
A campanha tem o
propósito de arrecadar vestimentas
adequadas para
pessoas em situação
de rua.
As demais
doações serão

destinadas às pessoas
acompanhadas pela
Assistência Social.

- Cras Américo Silva
Rua Belo Horizonte,
362;

Serão arrecadados calças, casacos,
blusões, calçados
fechados, meias, luvas,
toucas, cobertores e
aﬁns.

- Cras Chico Miranda
Rua João Antônio de
Oliveira, 395;

Conﬁra os
pontos de arrecadação
e aqueça alguém neste
inverno que promete
ser severo:
- Cras Bairro Marília
Rua Amazonas, 656;

contato@jornalcidademg.com.br

- Secretaria de
Assistência Social
Rua 27 de Dezembro,
108, Centro;
- Creas
Rua Alagoas, 353,
Bairro Marília;
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Novo modelo de Carteira de
Identidade propiciará mais agilidade
nos atendimentos em Lagoa da Prata
A reportagem do Jornal Cidade conversou com o delegado
Ivan José Lopes, que explicou como funciona o sistema.
Rhaiane Carvalho

“A 1ª via da
Carteira de Identidade
continua gratuita para
todas as pessoas. A 2ª via
também é gratuita para
pessoas hipossuﬁcientes
(aquelas beneﬁciárias de
auxílios federais inscritas
no CAD Único. Também é
gratuita para 2a via em
casos de furto e roubo
recente”, informou.

Após anos
enfrentando diﬁculdades para a emissão de
Carteira de Identidade, a
população lagopratense
já pode comemorar. É
que a Delegacia de
Polícia Civil passou a
emitir um novo formato
de Carteira de identidade que, segundo o
delegado Ivan José
Lopes, garantirá mais
agilidade no processo.
“A Carteira de
Identidade chegará para a
pessoa em sua residência
pelos Correios. O processo
agora é digital, não tem a
necessidade de sujas as
mãos com tinta e também

(Foto: Polícia Civil / divulgação).

não é necessário levar
fotograﬁas”.
E a primeira
pessoa a ser atendida de
acordo com o novo

Ilustração do novo modelo de Carteira de
Identidade. (Governo Federal / divulgação).
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Em relação a dar mais
agilidade na demanda de
emissão ele enfatizou
que esse é um problema

sistema foi a senhora
Rosângela Peixoto de
Morais, moradora do
bairro Chico Miranda.
“O sistema ABIS –
Sistema Automático de
Identiﬁcação Biométrica,
além de trazer agilidade
e conforto no momento
do atendimento ao
cidadão, viabiliza o
reconhecimento facial de
pessoas e Identiﬁcação
datiloscópica de forma
rápida e segura. Assim,
fotos ou imagens de
criminosos em cenário
de crime podem resultar

grave e que se arrasta há
anos, mas que medidas
estão sendo analisadas
para que se resolva a
situação o quanto antes.
“Acreditamos que com
isso vamos conseguir
atender um número
maior de pessoas por
dia. Outras medidas
também estão sendo
tomadas para aumentar
o número de atendimentos e atender toda a
demanda reprimida”.

em identiﬁcação. Da
mesma forma, impressões digitais ou fragmentos de digitais em local de
crime podem levar à
identiﬁcação do autor de
forma rápida e 100%
conﬁável, quando o
banco de dados for
completo”, explicou o
delegado.
Ele ainda acrescentou
que o novo formato da
Carteira de Identidade
segue um padrão
nacional explicou sobre a
emissão da primeira e
segunda via.

jornalcidademg.com.br

Rosângela Peixoto de Morais é moradora do bairro Chico
Miranda e foi a primeira pessoa a fazer o novo modelo de
Carteira de Identidade em Lagoa da Prata.
(Foto: Polícia Civil / divulgação).
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Após licitação, Prefeitura de Lagoa da Prata deﬁne empresa
que realizará castração animal gratuita no município
De início, devem ser castrados 1.200 animais, entre gatos e cachorros. O contrato
com a empresa terceirizada foi assinado nesta segunda-feira (30).
Em atendimento
a um requerimento da
vereadora Carol Castro,
no dia 26 de maio foi
realizada uma licitação na
modalidade pregão na
Prefeitura de Lagoa da
Prata para que fosse
deﬁnida a clínica
veterinária que fará a
castração gratuita de
animais da cidade.
Segundo a
vereadora, essa é uma
grande conquista para o
município que necessita
desse controle populacional. Compareceram na
licitação duas empresas
concorrentes, porém, a

(Foto: Centro de acolhimento transitório e
de adoção de Lagoa da Prata / divulgação).

vencedora foi a clínica do
veterinário Bruno Malta,
que assinou o contrato de
prestação de serviço
terceirizado no dia 30 de
maio.

De início, devem
ser castrados 1.200
animais, entre gatos e
cachorros.
“O Projeto de Castração

Animal é fruto de um
requerimento de minha
autoria em atendimento à
reivindicação de diversos
protetores de animais,
que me procuraram em
busca de solução aos
inúmeros casos de
agressão, maus-tratos e
abandono de animais, em
virtude do crescimento
desordenado da população animal em nosso
município. As péssimas
condições em que se
encontra grande parte da
população animal, em
especial, os animais
abandonados nas ruas,
tem colocado em risco a
segurança e a saúde dos

animais e da população.
Dessa forma, entendo
que o Projeto muito
contribuirá para a
melhoria das condições
de vida dos animais, além
de garantir inúmeros
benefícios às pessoas,
sobretudo, em relação à
prevenção de doenças
que são transmitidas
pelos animais”, explicou a
vereadora.
O prefeito Di
Gianne Nunes falou sobre
a importância da castração e, principalmente, de
fazer acontecer.

“Desde o ano passado a
gente tenta ser feliz nesse
procedimento, nesse
processo da castração. E
agora deu tudo certo, tem
uma ﬁla; mas vamos
castrar os de rua também
e ver direitinho como que
vai ser feito esse processo
de “abraço ao animal de
rua”, numa logística bem
feita. No futuro, isso irá
mostrar o quanto isso foi
importante. E tenho
novidade também em
relação ao contrato que
agora pode ser renovado,
vai ser um projeto que a
gente vai valorizá-lo
enquanto puder e tiver de
fazer”, aﬁrmou.
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Plano Minasprev - o maior plano
de assistência familiar do interior
de Minas Gerais
PUBLIEDITORIAL
Todo mundo quer
ter o conforto de ser bem
assistido quando precisar
de apoio nos momentos em
que falece alguma pessoa
amada. Estar presente e
tornar esse momento um
pouco menos doloroso é
uma das missões do Grupo
Minasprev, por meio da
Funerária São Francisco.
Com essa missão, há 25
anos o empresário Erico
Matucuma lançou o Plano
de Assistência Familiar
Minasprev, após ver a
carência de prestação de
serviços funerários na
região. Mas o empresário

foi além, e criou um plano
completo que oferece vários
benefícios para os associados e seus dependentes,
como uma drogaria e um
laboratório dos Associados,
que oferecem qualidade por
preços populares.
Segundo o gerente
da Funerária São Francisco,
Thiago Cândido da Silva, o
Plano Minasprev tem
cobertura em todo território
Nacional e hoje possui
unidades nas cidades de
Lagoa da Prata, Santo
Antônio do Monte, Cláudio,
São Gotardo, Matutina e
Araxá, abrangendo no total
mais de 50 municípios.

E os benefícios?
•Oferecendo ampla plataforma de benefícios em
várias categorias, como:
•Farmácia;
•Laboratórios;
•Clínicas (especialidades
médicas);
•Dentistas;
•Advogados(a);
•Especialidades e exames
como Endocrinologista,

“Somente em Lagoa da
Prata, 80% da população
está vinculada ao plano.
O Plano Minasprev
é o maior plano de assistência familiar no interior de
Minas Gerais, o que mais
investe em benefícios para
seus associados! Além de
contar com uma equipe
altamente capacitada,
propondo atendimentos
personalizados e humanizados! Ser associado
Minasprev é ter a certeza
de ter a segurança e os
apoios nos momentos mais
difíceis da vida”, explicou.

Ortopedista, Fonoaudiólogo
(a), Fisioterapeuta, Psicólogo
(a), Dermatologista,
Psiquiatria, Academia,
Oftalmologista, Óticas,
Cardiologia,
Ultrassonograﬁa;
•Apoio ortopédico, sem
burocracia e sem carência,
entre cadeira de banho,
cadeira de rodas, andador e
muletas.
•E nos momentos mais

Com uma equipe preparada, a Drogaria, o Laboratório e a Funerária são os
serviços desenvolvidos especialmente para os seus associados.
(Fotos: Arquivo Minasprev / divulgação).

difíceis da vida o plano de
Assistência Familiar
Minasprev conta com uma
cobertura completa na
prestação de serviço de
luto, com atendimento
humanizado, respeitando
histórias de vida.

Como ser um
associado
Minasprev?

Para ser um associado Minasprev e fazer parte
do maior plano de assistência familiar de Minas Gerais
é simples, rápido e sem
burocracia. Basta se comparecer a uma unidade ou
solicitar a visita de um
representante credenciado.
Em Lagoa da Prata, o telefone é 3261-1590.

O que dizem os associados?
Nossa família possui o Plano Minasprev
há 25 anos. Na hora do luto, na hora
da dor, o atendimento é com muito
carinho, muito amor. No momento
do luto, acompanham a família
o tempo todo. Nós também somos
clientes da Drogaria e do Laboratório
Minasprev. A Drogaria Minasprev tem
os produtos com os melhores
descontos da cidade”

Bruna Ferreira,
Associada

“O Plano Minasprev é muito importante
para a família, pois na hora do luto
a gente não tem cabeça. Eles
fazem tudo para a família.
Assistência total. O Plano ajuda
demais. A gente tem médico,
tem laboratório, tem a drogaria.
Eu indico o Plano Minasprev, pois
os funcionários são muito
prestativos”
Maria das Graças (Dadá),
Associada.

“Quando eu era vereador fui procurado por
diversas pessoas por famílias de baixa renda,
que vivem em extrema situação de pobreza,
que na ocasião perderam um ente querido.
Essas famílias não tinham condições de pagar
pelo serviço funerário. Por diversas vezes, eu
procurei o Thiago, gerente da Funerária
São Francisco, que prestou um atendimento
digno a essas famílias. E essas coisas não são
muito divulgadas. O Grupo Minasprev tem
um lado social muito importante.
Eles sempre estendem a mão às famílias”

Olair Dias de Castro (Preto), Associado
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Fogo em ﬁação alerta para
quantidade de ﬁos em postes
A reportagem conversou com o engenheiro eletricista
Fernando Castilho, que explicou o que pode ter ocorrido no local.
Rhaiane Carvalho
Na manhã do
dia 26 de maio a ﬁação
de uma rede de telecomunicações de um
poste localizado entre
as ruas Pernambuco e
Mato Grosso, no centro
de Lagoa da Prata,
acendeu um alerta de
moradores locais que
aﬁrmaram que esta não
foi a primeira vez que
isso aconteceu. O fogo,
de acordo com os
moradores, teve início
nos cabos de internet e
telefonia. Na foto é
possível ver o emaranhado de ﬁos, mas o
que chama a atenção é
que não é só neste
poste, mas em boa
parte da cidade se vê
ﬁos embolados.
Para entender
melhor sobre o que
pode ter ocorrido, a
reportagem conversou
com o engenheiro
eletricista Fernando

Imagem extraída de vídeo. (Pierry Modesto/
Arquivo Pessoal).

Castilho. Segundo ele, os
ﬁos em questão se trata
de ﬁbra ótica e telefone.
“Não é normal pegar
fogo, não, até porque ali
não tem nem faiscamento. Só que ao lado, na
caixinha vermelha
(reator) é um dispositivo
que é usado na ilumina-

ção pública, e pode ser
que ele tenha centelhado ou que algum cabo
ali perto tenha dado
alguma fuga que tenha
ocasionado o fogo nos
cabos, porém, só
estando no local para
saber”.

O engenheiro
eletricista ainda explicou sobre o emaranhado de ﬁos e se isso é
correto. “A forma que
está aí não é correta,
mas se tornou comum,
pois quando uma
operadora vai passar
cabo de telefone ou
ﬁbra ótica é necessário
entrar com um projeto
na concessionária e ela,
inclusive, paga aluguel
por poste em que coloca
a ﬁbra dela. Porém,
muitas empresas
passam de forma
clandestina, o que não
posso aﬁrmar se é esse
o caso da imagem, mas
vai tornando uma
bagunça. Como tudo é
parecido, não é possível
diferenciar de qual
operadora é”.
E l e a i n d a
informou que os ﬁos de
internet e telefonia não
atrapalham na questão
da iluminação pública
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ou até mesmo o fornecimento de energia
elétrica aos clientes. “Em
termos de iluminação,
tanto pública quanto
residenciais em nada
atrapalha. O que pode
acontecer é que uma
empresa pode, na hora
de instalar a sua, acabar
rompendo a de outra e
só se descobre se
alguém ﬁcar sem sinal e
reclamar para a operadora”.

Fernando Castilho,
engenheiro eletricista.
(Foto: Arquivo Pessoal de
Fernando Castilho /
divulgação).

Execução e segurança
F e r n a n d o
também falou sobre a
importância da segurança na hora de
executar o serviço de
instalação de internet e
telefonia. “O maior
cuidado que é necessário se ter é sempre estar
atento à rede de baixa
tensão, principalmente
nesse local que é uma
rede de ﬁação nua, o
instalador de ﬁbra está
bem próximo da rede
energizada, então é
necessário muito
cuidado na hora de
fazer o serviço, o
guardião da vida que
estiver com ele na
escada tem que estar
sempre atento aos
movimentos que ele
está fazendo e do
equipamento que ele
está manejando para
não tocar a rede não
sofrer nenhum acidente”.
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Hortas comunitárias geram
renda para mais de 112 famílias
em Lagoa da Prata
Com o apoio da Prefeitura, Emater dará assistência técnica em cada horta.
Da Redação

Prefeito Di Gianne Oliveira.

Hortas comunitárias têm sido divisor de
águas na renda de muitas
famílias em Lagoa da Prata.
A pedido das famílias no
início do ano, junto à
Prefeitura, já foram
conquistados a doação de
um mini trator em parceria
com a Emater, segundo

Também foi adquirido um
veículo pick-up Strada para
transportar adubo, esterco
e ferramentas e que irá ﬁcar
por conta das demandas
especíﬁcas das hortas.
Além disso o
prefeito informou que já foi
feito empenho para a

compra de mais 3 toneladas de adubo e sulfato de
amônia para abastecer as 6
hortas, além de assistência
técnica da Emater em cada
horta. “Tudo isso faz parte
do plano de revitalização
das hortas que geram
renda para mais de 112
famílias cadastradas”,
informou.
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